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REQUERIMENTO: 
 
 APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DAS ESPECIALIDADES E OUTROS 
ESTUDOS 
 

 
 

Número de Processo ___/_______/_____                                            Data de Entrada ____/_______/____ 

 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Praia da Vitória 

 

 

(nome do requerente) ______________________________________________________________________, 

contribuinte (pessoa singular ou coletiva) nº _______________________, residente em (Rua/Avª) ________ 

_________________________________________________________________________ (nº) ______, 

(localidade) _____________________________________________________________________________, 

(cód.postal) ___________-_________, freguesia de ________________________________________, com o 

telefone nº _______________, fax nº _____________, e-mail ________________________ portador do 

Bilhete de Identidade/carão do cidadão nº ________________________________ datado de 

_____/______/_____, emitido pelo Arquivo de Identificação de ________________________, vem 

apresentar a V. Exª., ao abrigo do n.º 4, do Artº 80.º, do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro, e ulteriores 

alterações, cópia das especialidades e outros estudos referente (escolher opção) : 

 obras de construção / alteração / ampliação ( riscar o que não interessa ) em área não abrangida por 

operação de loteamento; 

 obras de reconstrução / ampliação / alteração / conservação / demolição ( riscar o que não interessa ) 

de imóveis classificados; 

 obras de reconstrução / ampliação / alteração / conservação / demolição ( riscar o que não interessa ) 

de imóveis em vias de classificação ou integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de 

classificação ; 

 obras de construção/reconstrução/ampliação/alteração exterior/demolição ( riscar o que não interessa) 

de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de classificação ; 

 obras de reconstrução das quais não resulte um aumento da altura da fachada ou do número de pisos. 

. 
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Tituladas pelo Alvará de Licença n.º _____________/______ de ____/____/____ 

Morada da Obra - (Rua/Avª) _________________________________________________________________ 

(nº) ______,  (localidade) __________________________________________________________________, 

(cód.postal) ___________-_________, Freguesia de _____________________________________________. 

 

Praia da Vitória, ____ de ______________ de 202__. 

 

O Requerente, 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Conferi os documentos (assinatura legível : 

Categoria: Assistente Técnico 
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Instruções 

 - Juntar : 
 Exibir Bilhete de Identidade e Cartão de contribuinte ou Cartão do Cidadão.  
 

 

Base Legal e Regulamentar: 

• Decreto - Lei 555/99 de 16 de dezembro, e ulteriores alterações; 

 


